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ROC De Leijgraaf 
 
ROC de Leijgraaf leidt reguliere studenten en medewerkers van bedrijven en instellingen op 
voor de logistieke sector. Aan de hand van de volgende opleidingen: 

 Chauffeur goederenvervoer, niveau 2 BBL-opleiding. 

 Logistiek medewerker, niveau 2 BBL- of BOL-opleiding. 

 Logistiek teamleider, niveau 3 BBL-opleiding. 

 Logistiek supervisor, niveau 4 BBL-opleiding. 
Alle BBL-opleidingen hebben een duur van 2 of 3 leerjaren, afhankelijk van de opleiding en 
het niveau.  
 
 
Iedere opleiding heeft andere onderwerpen die aan bod komen. Enkele onderwerpen 
behorende bij opleidingen zijn: 

 Het laden en lossen van goederen. 

 Vervoeren van goederen. 

 Goederen ontvangst en opslag. 

 Orders verzamelen. 

 Goederen verzenden. 

 Coördineren logistieke werkzaamheden. (Logistiek teamleider) 

 Logistieke processen aansturen. (Logistiek supervisor) 
 
Binnen alle BBL-opleidingen loopt de student vanaf het 1e tot en met het 2e of 3e leerjaar stage. 
De student zal hierbij 1 dag in de week naar school gaan en 4 dagen in de week werkzaam 
zijn binnen het stagebedrijf. Gedurende de 2-3 stagejaren ligt het startmoment telkens in 
september (het begin van een nieuw schooljaar). 
De student is in de mogelijkheid de 2-3 jaar durende stage binnen hetzelfde bedrijf te 
volbrengen. Echter is het ook mogelijk dat de student ieder leerjaar bij een ander bedrijf 
zijn/haar stage volbrengt. 
 
 
Vanuit de school krijgt de student opdrachten mee, die binnen het stagebedrijf uitgevoerd 
dienen te worden. De schoolbegeleider zal in samenspraak met de bedrijfsbegeleider de 
opdrachten monitoren. Verder zal de beroepshouding van de student binnen het stagebedrijf 
worden gemonitord. 
 
  

Locatie: Veghel, Oss 
Contact: marielle.derksen@leijgraaf.nl 

mailto:marielle.derksen@leijgraaf.nl
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Gestelde eisen aan het bedrijf: 

 De werkzaamheden die de student kan uitvoeren passen bij de betreffende opleiding. 

 De student krijgt een bedrijfsbegeleider toegewezen. 

 De bedrijfsbegeleider heeft wekelijks een voortgangsgesprek met de student. 

 De bedrijfsbegeleider is het eerste aanspreekpunt van de student. 

 Er is binnen het bedrijf een praktijkexaminator aanwezig, die ‘Proeve van 

bekwaamheid’ afneemt, in overleg met de schoolexaminator. 

 Het bedrijf is een erkend leerbedrijf 

o Om u aan te melden; ga naar www.s-bb.nl. Selecteer onder ket kopje 

“bedrijven” leerbedrijf worden en vul de het formulier in. 

Nadat u dit formulier heeft ingevuld neemt de administratie van SBB-contact met u op om een 
afspraak te maken voor de erkenning als leerbedrijf. Als leerbedrijf kunt u bovendien gebruik 
maken van aantrekkelijke financiële regelingen voor het opleiden van leerlingen.  
 
 
Hetgeen dat u kunt verwachten van de stagiair: 

 De student heeft een correcte leer- en werkhouding. 

 De student beschikt over kennis en vaardigheden die aansluiten op het vereiste niveau. 
 
 
Contactgegevens: 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met mevr. Marielle 
Derksen: 

 
E-mail: marielle.derksen@leijgraaf.nl  
Tel.: 06 – 11 04 72 95 

 
Naast het reguliere onderwijs ontwikkelt de Leijgraaf ook opleidingen voor bedrijven en 
instellingen. De ontwikkeling van een betreffende opleiding wordt vaak binnen het bedrijf, op 
de werkvloer, gedaan. Dit wordt ook wel een In Company traject genoemd.  
Mocht u hier meer informatie over willen kunt u tevens contact opnemen met Marielle 
Derksen.  
  

http://www.s-bb.nl/
mailto:marielle.derksen@leijgraaf.nl

